ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------------------Số:4218 /UBND-QLĐT

V/v tăng cường các biện pháp
đảm bảo trật tự ATGT gắn với
phòng chống dịch Covid-19.

Kính gửi:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------------Lào Cai, ngày 01 tháng09 năm 2021

- Các sở, ngành: Công an tỉnh,Giao thông vận tải –
Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát
thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN và các Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh tại văn bản số 98/BATGTVP ngày 30/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT
gắn với phòng chống dịch COVID -19; Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An
toàn giao thông tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng
- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường kiểm soát tải trọng tại
nguồn; sử dụng trạm cân lưu động, cân xách tay kiểm tra, xử lý vi phạm về tải
trọng trên các tuyến đường theo phân cấp quản lý; kiểm tra điều kiện kinh doanh
vận tải tại các bến khách ngang sông, hồ thủy điện.
- Bố trí lực lượng, trang thiết bị phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức
thực hiện việc giải tỏa ách tắc, ùn tắc giao thông khi xảy ra sự cố, đặc biệt là các
tuyến đường, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất do mưa lũ.
- Duy trì đường dây nóng nhằm kịp thời giải quyết, xử lý các tình huống
phát sinh trong công tác bảo đảm ATGT và phòng chống dịch Covid-19.
2. Công an tỉnh
- Tổ chức phân luồng phương tiện phù hợp tránh ùn tắc tại các chốt kiểm
soát dịch, tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông
nhanh chóng nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ các quy định phòng chống dịch
bệnh. Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng Giấy nhận diện phương tiện để thực
hiện các hành vi vi phạm pháp luật; sử dụng xe cá nhân để kinh doanh vận tải,
đưa đón khách trở về từ vùng dịch (xem xét điều tra, truy tố, xử lý nghiêm chủ
xe, lái xe cố tình vi phạm).
- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố, Công an các xã, phường,
thị trấn: (1) Hướng dẫn, phân luồng, điều tiết đảm bảo an toàn giao thông tại khu
vực trường học, các tuyến đường nội thị vào dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và ngày
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Khai giảng năm học mới 05/9/2021; (2) Tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm
trật tự an toàn giao thông tại các bến đò ngang; thuyền, bè hoạt động trên sông
Hồng, sông Nậm Thi, Hồ thủy điện Cốc Ly…
- Chỉ đạo thực hiện phòng, chống đua xe trái phép, gây rối trật tự công
cộng và chống người thi hành công vụ.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN và các Đoàn thể tỉnh; Sở
Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai
- Tuyên truyền, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động tự
giác chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng, chống
dịch Covid-19.
- Tăng cường tuyên truyền đến người dân các quy định tham gia giao
thông an toàn gắn với phòng, chống dịch Covid-19, chú trọng tuyên truyền các
nội dung yêu cầu kiểm tra về phòng chống dịch Covid-19 đối với người tham
giao thông, phương án tổ chức giao thông, luồng xanh vận tải; vị trí các chốt
kiểm soát, điều kiện để người và phương tiện qua chốt; không tụ tập đông người
dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9; vai trò trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm
vụ phòng chống dịch bệnh để người dân hiểu, tuân thủ và ủng hộ.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
- tháng 9”, chỉ đạo các trường đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật
tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học
sinh ngay từ đầu năm học. Phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền
địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cổng trường học.
- Thực hiện ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông giữa học sinh, phụ
huynh và nhà trường ngày từ đầu năm học. Xử lý nghiêm học sinh, sinh viên,
giáo viên nhà trường vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông.
5. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông
và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tập trung tuyên truyền nội dung
kiểm tra người tham gia giao thông qua các chốt kiếm soát dịch, vai trò trách
nhiệm của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm ATGT và phòng chống
dịch để người dân hiểu và tuân thủ.
- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng và các cơ
quan chức năng khác thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là công tác phòng chống tai nạn giao thông và cứu nạn, cứu hộ, xử lý ùn
tắc cục bộ do mưa lũ, sạt lở đất xảy ra trên địa bàn.
- Chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố phối hợp với chính quyền xã,
phường, thị trấn tăng cường tuần tra, hướng dẫn, điều tiết phân luồng đảm bảo an
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toàn giao thông khi lượng người và phương tiện tăng cao trong dịp nghỉ Lễ Quốc
khánh 02/9 và Khai giảng năm học mới tại địa phương.
6. Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị triển khai các hoạt động tuyên truyền
hưởng ứng “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng
9” năm 2021; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giao thông,
hướng dẫn tham gia giao thông an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 (Duy
trì tuyên truyền bằng hệ thống loa phát thanh; tuyên truyền, hướng dẫn học sinh,
sinh viên và người dân tham gia giao thông an toàn; phương án phân luồng tổ
chức giao thông theo các quy định của Chính phủ, Bộ, ngành, đặc biệt các hoạt
động vận tải đường dài, vận chuyển máy móc thiết bị, vật tư, nông sản đảm bảo
đời sống và hoạt động hoạt động sản xuất...).
- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình trật
tự an toàn giao thông trong tỉnh báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban ATGT Quốc gia
theo quy định.
7. Tổ chức trực và báo cáo
- Công an tỉnh, Sở GTVT - XD, Công an các huyện, thị xã, thành phố công
bố số điện thoại đường dây nóng và bố trí lực lượng trực đảm bảo TTATGT
trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và Khai giảng năm học mới; Báo cáo tình
hình trật tự ATGT 04 ngày dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và Khai giảng năm học
mới (từ ngày 02/9 đến hết ngày 05/9/2021) gửi trước 14h00’ ngày 05/9/2021
thông qua Ban ATGT tỉnh. Ban An toàn giao thông tỉnh tổng hợp báo cáo Ủy
Ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh trước 15h00’ ngày 05/9/2021.
- Trong trường hợp đột xuất có sự cố về trật tự an toàn giao thông, cần báo
cáo ngay bằng điện thoại theo đường dây nóng và văn bản để kịp thời chỉ đạo,
giải quyết (Đường dây nóng ĐBTTATGT và phòng chống dịch Covid tại phụ lục
kèm theo)
Căn cứ nội dung chỉ đạo trên, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:

-

Như trên;
Ủy ban ATGT Quốc gia (b/c);
TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
CVP, PCVP2;
Cổng TTĐT tỉnh;
Lưu: VT, TH1, VX2, QLĐT3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Hài

