
T!NH UY THA ThEN HUE BANG CONG  SAN VIT NAM 
* 

So 31-CT/TU Thith Thiên Hue, ngày 07 tháng 01 nám 2019 

CH TH! 
v tang cu*ng siy lãnh do cüa Bang di vói 

cong tác bão dam tr@ tir, an toàn giao thông trên dja bàn tinh 

Thai gian qua, cong tác bào darn trttix an toàn giao thông, trQtt tir cong 
cong trên dja bàn tinh có nhiêu chuyênbiên tIch crc. Tuy nhiên, tai nan  giao 
thông và tInh trng ñn tãc giao thông van lien tijc gia tang, ngày càng nghiêm 
tr9ng, gay thit hai  lan ye ngui, 4t chat, ành hithng khOng nhO den phát 
trin kinh té, an sinh xã hi; tInh trtng lan chiêrn lông, lé duOng xây ra khá 
phô biên lam mat m5T quan diô thj, ành huang den trt ti,r do thj và an toàn 
giao thông. 

Nguyen nhân chü yu là do cong tác quàn l v trt tir an toàn giao 
thông cüa các ngành, các cap con nhiêu thiêu sot, hiu qua chua cao; các 
cap üy dàng chixa quan tam lãnh dto, chi dto dñng müc linh vire cong tác 
nay. Y thirc chap hành pháp lut ye trt tir an toàn giao thông cüa nguai dan 
chua cao. 

Nhm tao  sir chuyn bin manh  me trong cong tác bào dam trt tij an 
toàn giao thOng, trt tir cong cong trên dja bàn, Ban Thuing viii Tinh Uy yêu 
câu các cap üy, chInh quyên, Mt trn To quOc, các tO chc chInh trj - xã hi, 
các cci quan Trung ucing dong trên dja bàn thirc hin tOt các ni dung sau: 

1. Tip tçic quan trit nghiem tüc Chi thj 1 8-CT/TW, ngày 04/9/20 12 cüa 
Ban BI thu dê tO chirc thirc hin-quyêt lit các nhim vi, giâi pháp báo darn 
trât tu, an toàn giao thông duing b, duing sat, duang thüy ni dja va khàc 
phiic ün tãc giao thông có.hiu qua. 

2. Di mai cOng tác tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp 1ut ye trt 
tir, an toàn giao thông cho nhân-dân, nhât là h9c sinh, sinh viên theo huang 
dê tiêp can;  tiêp thu; xây dirng van hóa giao thông, len an manh  me dOi vái 
các hành vi vi pham; lam chuyên bien hon nüa nhn thic, thüc tir giác 
chap hành pháp 1ut ye trt tir, giao thông cüa các tang lap nhân dan. Can 
bô, dâng vien phai di dâu, guong mâu chap hành các quy djnh cüa pháp 1u.t 
trong bâo dam t4t tir an toàn giao thông, trt tij cOng cong,  tr.t tij do th. 

Dy rnanh  phong trào "Ton dan tham gia giü gin trt tir, an toàn giao 
thOng"; phi hgp dng b các lrc lung thrc thi pháp 1ut, các doàn th& 
các t chirc xa hi cñng tham gia tuyên truyn, xir l nghiêm vói các hành vi 
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vi pharn pháp 1ut v tr.t tir an toàn giao thông; có bin pháp kiên quy&t 
chm düt tinh trang dfla xe trái phép, lái xe dánh vöng, lang  lách nguy him, 
phóngnhanh vizcrt âu, s'r si.ing các cht kIch thIch khi tham gia giao thông... 

3. Nâng cao nãng 1irc, hiu qua quãn 1 trên linh viic tr.t tir, an toàn 
giao thông: 

- T.p trung ru tiên ngun lirc cài thin kt cu ha tng giao thông du'ng 
b; các tuyên di.rô'ng, nit giao thông trong do thj có m.t dO giao thông lan. 
D.y nhanh tin dO,  xây dirng các cOng trInh ha thng giao thông dang trin khai. 

- Khc phic, xir 1 trit d nhung bt hcip l trong t chtrc giao thông, 
dirn den, dirn tim n tai nan,  phirc  tap  v tr.t tir, an toàn giao thông dung 
bO, du&ng sat, dung thüy. Hoàn chinh h tMng bin báo, tin hiêu giao 
thOng, ké ye, phân 1ung hqp 1 trén các tuyên du&ng nOi  thj. 

- Tang cung cong tác kim tra, cánh giâi di vi các phixo'ng tin tai 
các tuyn duing bO giao ct vci dithng sat; giái quyt dirt dim các diiiing 
ngang trái phép, bào dam hành lang an toàn giao thông dung.b, dixng sit. 

- Chi dao  giái quyt tlnh trang vi pham ln chim lông du&ng, via he, 
trt t1r tai  các chq, dja dirn cong cong, các dim tham quan du ljch..., nhrn 
kim ch tai nan  giao thOng, bào dam trt tir và m quan do thj; t.p trung là 
dja bàn thành ph Hue, trung tam các huyn, thj xä, dcc tuyn Quc 10 1A 
qua dija bàn tinh. 

- Nghiên cru, tham muu b trI qu5 dt d xây d1rng them các dim d xe 
trong khu virc nOi  thj thành ph Hu; tiirng buâc di diii các ch?, trurng hc 
nm sat các tuyn duing tim .n nguy Co cao xây ra tai nan  giao thông; có 
phuong an phông ngra, giài tOa ün tc giao thông kjp thô!i. 

- Triên khai h thng camera giám sat giao thông, an ninh trt ti,r trén dja 
bàn tinh d gop phn nâng cao hiu qua quàn l trt tir, an toàn giao thông, 
x 1 kjp thi tInh trang ün tc giao thông... trong qu 1/20 19. 

- Chn chinh và nâng cao cht lucing cong tác diào tao,  sat  hach,  cp giy 
phép cho ngixi diu khin phuong tin giao thông; lam t& cong tác kim 
dijnh an toàn k thut phucing tin dung bO,  diuing s.t, duing thüy..., kiên 
quyt loai bó các phuong tin 4n tài qua cü, kern an toàn theo quy djnh. Xir 
l nghiëm khc can bO,  cOng chirc có hành vi tiêu circ trong cOng tác kim 
djnh và sat hach  cp gi.y phép diu khin phuong tin giao thông. 

- Tang cung tuân tra, giárn sat, phông ngira sai pham và xir li nghiem 
các hành vi tiêu ci.rc cüa lrc luqng lam nhim vii bào dam trt tu, an toàn 
giao thông. 
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4. Nguà'i dtrng du cp üy, chInh quyn các cp chju trách nhirn v 
nhng b.t cap, hn ch trong cong tác báo dam trt tr an toàn giao thông; 
quàn l do th, quy hoach ha thng giao thông, tai nan  giao thông xáy ra trên 
dia bàn, linh viic phu trách. Xác djnh rö vic chip hành pháp 1ut ye trt tu, 
an toàn giao thông là rnt tiêu chI dánh giá chit h.rçxng t chrc Ca so' diàng, Ca 
quan, dan vi, doàn th, can bô, dáng viên, cong chirc, viên chirc. 

5. Bang doàn Hi dng nhân dan tinh, Ban Can sir Dáng UBND tinh, 
các huyn üy, th ñy, Thành üy Hu& các dàng üy trirc thuc Tinh üy; các so', 

ban, ngành cp tinh; co' quan Trung uang dóng trên dja bàn t chxc nghiên 
ciru, quán trit và xây dirng chuang trInh, k hoach  thrc hin Chi th nay phü 
hgp vo'i tInh hInh cüa ngành, dja phu'ang, co' quan, dan vi, mInh. 

6. Giao Bang ñy Cong an tinh chii trI, phi hgp các c.p üy, ban, ngành, 
doàn th lien quan theo dOi, don dc, kirn tra vic thrc hin Chi thj nay. 
Truó'c ngày 30/11 hang näm, dánh giá vic thirc hin, báo cáo Ban Thuo'ng 
viTinhy. 

Chi th nay duçic ph bin dn chi b. 

T/M BAN THU'ONG VJ 
BITHU 

Nai nhân:  
- Ban BI thu Trung uang, ä'ê 
- \7ãn phOng Trung uang, báo 
- Ban Ni chInh Trung uo'ng, cáo 
- Dãng üy Cong an Trung uGng, 
- Các ban, UBKT, VPTU, 
- Các dàng doàn, ban can sir dãng, 
- Các dàng üy trçrc thuc Tinh üy, 
- Các si, ban, ngành, doàn the cap ti 
- Các dông chI Tinh üy viên, 
- Cong Thông tin din tir Tinh iiy, 
-Li.ruVPTU. 
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