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CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Về việc thực hiện nghị quyết số 13/2002/NQ-CP
 ngày 19/11/2002 của Chính phủ

 Trong những năm qua tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh không ngừng gia tăng, gây tổn thất lớn về người và tài sản của nhân dân và nhà nước. Tai nạn giao thông làm ùn tắc giao thông, đậu xe, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường và hành lang bảo vệ các công trình giao thông đang diễn ra phức tạp. Ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông ( ATGT ) của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chưa cao , việc quản lý chỉ đạo công tác trật tư an toàn giao thông (TTATGT ) của các ngành, các lực lượng và UBND các cấp chưa kiên quyết. 

Để khắc phục thiếu sót, khuyết điểm trên, đồng thời thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông làm ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1- Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, cơ quan Trung Ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, xã, phường và thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giaó dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ công chức thuộc đơn vị và đến tận Khóm, ấp và Tổ dân cư để nhân dân có ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định về ATGT và Nghị quyết số 13 của Chính phủ khi tham gia giao thông . Gắn việc chấp hành Pháp luật về giao thông để chấm điểm theo Chỉ thị số  01/TU của Tỉnh Ủy về cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư và xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng. 
 
2- Giám đốc Công an tỉnh tập trung chỉ đạo và tăng cường lực lượng vào việc hướng dẫn và điều khiển giao thông thông suốt. Thực hiện các biện pháp cưởng chế thi hành pháp luật về trật tự ATGT, cần tập trung kiểm tra, xử phạt nghiêm những trường hợp: Xe ôtô không đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật nhưng vẫn lưu hành trên đường; người điều khiển ô tô, môtô không giấy phép lái xe; người điều khiển môtô, xe máy chưa đủ tuổi quy định; đua xe trái phép; chạy xe máy quá tốc độ; điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng; điều khiển xe máy khi có nồng độ cồn trong người quá quy định; người điều khiển và người ngồi trên môtô, xe máy không đội mũ bảo hiểm đang lưu hành trên đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm. 

3- Giám đốc sở Giao thông vận tải tham mưu cho UBND Tỉnh bổ sung hoàn thiện chiến lược, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển phương tiện giao thông đường bộ nhất là địa bàn thị xã Vĩnh Long. Chỉ đạo Ban quản lý các dự án giao thông tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và bắt buộc đơn vị thi công phải bảo đảm ATGT các công trình đang thi công . Trực tiếp chỉ đạo Ban Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX ), bằng thuyền máy trưởng tàu sông. Kiểm tra các cơ sở đaò tạo lái xe, lái tàu theo quy định của nhà nước. Chỉ đạo việc sắp xếp các lực lượng vận tải khách đường bộ, đường thủy nội địa, bến xe, bến tàu trong tỉnh. Chỉ đạo thanh tra giao thông tỉnh kết hợp các đơn vị quản lý công trình giao thông tỉnh huyện, thị xã ....trong quá trình thi công các công trình phải bảo đảm các điều kiện ATGT .

4- Giám đốc sở Tư pháp, sở Giáo dục và đào tạo phối hợp Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Ban chấp hành Tỉnh đoàn và các tổ chức quần chúng có chương trình tuyên truyền và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho nhân dân, học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên. 

 - Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội chịu trách nhiệm giáo dục và quản lý cán bộ, công chức của đơn vị, tổ chức thuộc cấp mình quản lý chấp hành pháp luật về ATGT. Gắn việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông với công tác thi đua khen thưởng và xét nâng bậc lương cho cán bộ công chức hàng năm.  

5- Chủ tịch UBND các huyện, thi xã phải có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các giải pháp nêu trên theo phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của mình, xem đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên.

Chủ trì và phối hợp các ngành hữu quan chịu trách nhiệm chỉ đạo việc giải tỏa các điểm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và hành lang an toàn giao thông trên địa phương mình . Giải toả đến đâu bàn giao cho Chủ tịch UBND xã, Phường, Thị trấn nơi đó trực tiếp quản lý.  Phải có kế hoạch quản lý hết sức cụ thể để không xãy ra tình trạng tái lấn chiếm như thời gian vừa qua.


6-Giao thủ trưởng các Sở ban ngành tỉnh, chủ tịch UBND các cấp củng cố và bổ sung đủ thành viên Ban an toàn giao thông ( ATGT) các cấp đủ mạnh để thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND cùng cấp triển khai tốt các quy định của Đảng, Nhà nước và chỉ thị của UBND Tỉnh một cách nghiêm túc và có hiệu quả thiết thực ở từng ngành từng cấp về lập lại TTATGT .

7- Ban ATGT tỉnh phối hợp các ngành chức năng và UBND huyện, Thị xã có kế hoạch và giải pháp thật cụ thể và chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này, hàng tháng báo cáo Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện .
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