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CHỈ THỊ

Về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước
trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Việc lập lại trật tự an tòan giao thông đường bộ , đường thủy, lấn chiếm lòng lề đường,vĩa hè ở thị xã, hành lang bảo vệ lộ giới trong thời gian qua đã có một bước đạt hiệu qủa đáng kể.Đó là kết quả của sự chuyển biến trong nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân và kiên quyết lập lại trật tự an tòan giao thông của các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp ,có sự giáo dục của các đòan thể quần chúng.
Tuy nhiên tai nạn giao thông vẫn  gia tăng làm thiệt hại tính mạng tài sản của nhân dân:năm 1998 xảy ra 951vụ, làm chết 113 người, bị thương 1.305 người;Năm 1999 xảy ra 635 vụ ,làm chết 70 người,bị thương 689 người; Quí l năm 2000 xảy ra 274 vụ, gây chết 26 người,bị thương 394 người ;tình trạnglấn lề đường,vĩa hè,nhóm chợ ven lộ vẫn còn xẩy ra ...như vậy việc chấp hành và tôn trọng trật tự an tòan giao thông trong nhân dân còn là vấn đề phải tiếp tục quan tâm và giải quyết.

 Để thực hiện chỉ thị số 33/1999.CT-TTg Ngày 27 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị :
1/ Chủ tịch UBND huyện, thị xã phối với các ngành chuyên môn của tỉnh thực hiện các biện pháp có hiệu qủa và kiên quyết nhằm chống lấn chiếm lòng đường, vĩa hè, hành lang bảo vệ công trình giao thông đường bộ, đường thủy, phải huy động lực lượng tại chỗ giải tỏa ngay những nơi bị tái lấn chiếm theo quy định.
Tiếp tục học tập các Nghị Định, Chỉ Thị của Chính Phủ về trật tự an tòan giao thông cho nhân dân am hiểu và chấp hành.
2./ Giám đốc sở Giao thông vận tải tiến hành thống kê những khu vực thường xẩy ra tai nạn trên các tuyến giao thông thủy ,bộ , để có biện pháp khắc phục  phù hợp cụ thể từng nơi. Phối hợp Công an tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị tổ chức phân luồng, phân tuyến, biển báo và thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm hạn chế tai nạn giao thông. 
Nâng cao chất lượng công tác đào tạo lái xe, lái tàu nhất là những người điều khiển phương tiện chở khách. Thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh kịp thời công tác cấp bằng lái, và kiểm định các loại phương tiện tham gia giao thông.
Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông kịp thời giáo dục và xử lý nghiêm những người có hành vi cố ý,vi phạm công trình giao thông thủy ,bộ theo đúng qui định.
3./ Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT, CSTT tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, có kế hoạch đấu tranh phòng, chống đua xe trái phép đồng thời chấp hành nghiêm túc chỉ thị số 21CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt tuỳ tiện dừng phương tiện giao thông để kiểm tra kiểm soát.

4./ Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường học tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.Các trường ven  tuyến giao thông;hiệu trưởng  chịu trách nhiệm xấp xếp học sinh đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường, phải kiên quyết xử lý những học sinh, sinh viên tham gia hoặc cổ vũ đua xe trái phép.

5./ Sở Tài chánh vật giá cấp phát kinh phí  cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông kịp thời theo qui định , chịu trách nhiệm giám sát sử dụng và thanh quyết toán theo nguyên tắc hiện hành của nhà nước. 

6./Các ban, ngành, đoàn thể ,Hội đồng tuyên truyền giáo dục Pháp luật tỉnh các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các qui định của pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ công nhân viên và quần chúng nhân dân.

7./ Ban an toàn giao thông có trách nhiệm phối hợp các ngành , các địa phương có kế họach tổ chức triển khai về an tòan giao thông và theo dõi thực hiện.

Trong qúa trình thực hiện thường xuyên báo cáo thuận lợi khó khăn về Ban an toàn giao thông và Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo.
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