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CHỈ THỊ

s ò NÔi VU TÌNH HẬU ơ^ề"!fâng cường lãnh đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự,
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an to^n S*ao thông trên địa bàn tỉnh
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C h u y ê n ; —Ỗ&G... "Trt)ng những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành

ĩưiìhồso:__ __ .chức-Hrăng và đoàn thê chính trị - xã hội các câp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ
"~‘~5ậo, triễn khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự,
an toàn giao thông (TTATGT), tạo bước chuyển biến về nhận thức của cán
bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về
an toàn giao thông, từ đó tình hình TTATGT đạt những kết quả tích cực,
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tuy nhiên, tình hình
TTATGT trong thời gian gần đây diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông
chưa được kiềm chế. Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy đảng, chính
quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chưa quan tâm đúng mức trong
việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về kiềm
chế và kéo giảm tai nạn giao thông; ý thức tự giác chấp hành pháp luật về
TTATGT của người tham gia giao thông còn hạn chế; công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật giao thông chưa đi vào chiều sâu; công tác tuần tra, kiểm
soát, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm tuy được tăng
cường, nhưng hiệu quả chưa cao; hệ thống biển báo, hướng dẫn giao thông
chưa đồng bộ.
Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT và các giải
pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh; đồng thời tiếp tục
triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng (Chỉ thị số 18-CT/TW) về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy
nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông và Chương trình hành động số 146CTr/TU ngày 13/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số
18-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt
trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:
1.
Các cấp ủy đảng phải xác định ngăn chặn, kéo giảm tai nạn giao
thông là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài; chỉ
đạo chính quyền cùng cấp nâng cao vai trò quản lý Nhà nước, xây dựng
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và triển khai các kế hoạch bảo đảm TTATGT trên địa bàn. Xác định rố
việc chấp hành pháp luật về TTATGT là một tiêu chí để đánh giả chất
lượng tổ chức cơ sở đảng các cấp và đánh giá, xếp loại cán bộ, công
chức, đảng viên hàng năm.
2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo đảm
TTATGT; quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các câp chính
quyền và cá nhân trong công tác bảo đảm TTATGT; xử lý nghiêm đôi với
các trường hợp vi phạm và nghiêm cấm cán bộ, công chức can thiệp vào
việc xử lý vi phạm về TTATGT của ỉực lượng chức năng.
3. Tăng cường trách nhiệm của chính quyền các cấp và đơn vị chức
năng về quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa,
quản lý vỉa hè, lòng, lề đường. Xử lý nghiêm các trường họp vi phạm, nhất
là các hành vi xâm hại công trình giao thông, cản trở giao thông, lấn chiếm
vỉa hè, lòng, lề đường để làm nơi kinh doanh, buôn bán.
4. Rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch giao thông và tổ chức thực hiện
nghiêm túc quy hoạch đã được phê duyệt. Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh
tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, tập trung các tuyến giao
thông huyết mạch; ưu tiên phát triển các dự án trọng điểm, các nút giao
thông có lưu lượng phương tiện tăng cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai
nạn giao thông; từng bước hoàn thiện hệ thống biến báo, hướng dẫn giao
thông; tổ chức kết nối các phương thức vận tải giữa đường bộ, đường thủy
nội địa tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển hàng hóa, đi lại cho nhân dân.
5. Thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở
đào tạo, các trung tâm sát hạch trong việc thực hiện các quy định của pháp
luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; hiện đại hóa công tác giám
sát, phát hiện và xử lý vi phạm TTATGT đường bộ; xây dựng hệ thống
giám sát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ có lưu lượng phương tiện tăng cao
và ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố.
6. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn giao
thông, nhất là trên các tuyến quốc lộ, địa bàn nông thôn kịp thời xử lý các
hành vi vi phạm nhằm giáo dúc, răn đe, tạo ý thức chấp hành các quy định
pháp luật về TTATGT; tập trung xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ cao
xảy ra tai nạn giao thông như sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, vi
phạm tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao
thông. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm và xử lý
nghiêm các hành vi tiêu cực của lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm
TTATGT. Có cơ chế ưu tiên về trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ nhằm
nâng cao năng lực của lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông.
Thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp cho lực lượng trực tiếp làm
nhiệm vụ bảo đảm TTATGT.

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
TTATGT, lựa chọn hình thức và nội dung phù họfp, nhăm nâng cao nhận
thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; từng bước xây dựng
văn hóa giao thông cho toàn xã hội, nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật vê
TTATGT. Đưa nội dung tuyên truyền, phô biên, giáo dục pháp luật vê giao
thông vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ.
8. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy pháp luật về
giao thông trong trường học và các cơ sở đào tạo, các trung tâm sát hạch lái
xe. Tăng cường sự phổi họp giữa gia đình, nhà trường và các đoàn thế chính
trị - xã hội trong việc giáo dục cho học sinh, sinh viên nắm về Luật Giao
thông và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về TTATGT.
9. ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã
hội tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và
nhân dân tham gia các hoạt động bảo đảm TTATGT gắn với phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh”, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc
tốt, đi đôi với phê phán, lên án các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ
cương, pháp luật về TTATGT. Phát huy vai trò của cơ quan báo, đài trong
việc tuyên truyền pháp luật về TTATGT.
10. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có trách nhiệm tố chức quán triệt và thực hiện
nghiêm túc Chỉ thị này; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể
và thường xuyên đôn đốc, kiếm tra việc thực hiện.
11. Giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì phối họp với các ban, ngành
liên quan theo dõi, kiếm tra thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ báo cáo kết quả
thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Chỉ thị này được phổ biến đến các chi bộ./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng,
- Văn phòng TW Đảng,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Các ban xây dựng đảng, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chúc thành viên,
- Các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Báo, Đài PTTH Hậu Giang,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
- Lưu VPTU.
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