
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

          Số:         /UBND-KT 

V/v tăng cường bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông trong thời gian 

thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Bình Định, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

           

                                         Kính gửi:     

                                                   -  Các s , ban, ngành, h i đoàn th  t nh; 

 -  UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

 -  Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định; 

 -  Báo Bình Định. 

 

Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn t nh tập trung ưu tiên thực hiện các giải 

pháp phòng, chống đại dịch Covid- 19, tạm dừng, giãn, hoãn nhiều hoạt đ ng 

trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã h i,... theo ch  đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Vì vậy, nhu cầu và mật đ  giao thông trên toàn t nh giảm rõ rệt. Tuy nhiên, do 

mật đ  phương tiện thấp, các tuyến đường thông thoáng, đặc biệt tâm lý cho 

rằng lực lượng chức năng tập trung chống dịch bệnh, giảm tuần tra, xử phạt 

khiến cho m t số người điều khi n phương tiện giao thông có tâm lý chủ quan, 

lơ là dẫn đến m t số hành vi vi phạm như: nồng đ  cồn, quy định tốc đ , phần 

đường, làn đường, lái xe vượt đèn đỏ, quy định về mũ bảo hi m đối với người đi 

mô tô, xe máy, xe đạp điện,... gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. 

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông t nh trong 5 tháng đầu năm 2021 tai 

nạn giao thông trên địa bàn t nh đã tăng 2,9% về số vụ, 28% số người bị thương 

so với cùng kỳ năm 2020. Có th  khẳng định, trong khi cả hệ thống chính trị và 

toàn dân đang tập trung cao đ  phòng chống dịch, bệnh, hạn chế tối thi u nhu 

cầu tham gia giao thông... thì những người có hành vi vi phạm quy định pháp 

luật về trật tự an toàn giao thông, gây tai nạn giao thông cần phải bị lên án, phải 

bị xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. 

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện đạt mục tiêu phấn đấu 

giảm tai nạn giao thông trên địa bàn t nh trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người 

chết, số người bị thương, góp phần đảm bảo môi trường an sinh, an toàn cho cả 

hệ thống chính trị và toàn th  Nhân dân yên tâm dồn sức phòng chống dịch bệnh 

Covid- 19; Chủ tịch UBND t nh yêu cầu các s , ban, ngành, h i đoàn th  t nh, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung ch  đạo, 

thực hiện m t số giải pháp sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc ch  đạo của UBND t nh tại Kế hoạch số 

03/K -UBND ngày 12/01/2021 về tri n khai Năm An toàn giao thông 2021 trên 

địa bàn t nh chủ đề  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật 

tự an toàn giao thông” và Văn bản số 2060/UBND-KT ngày 14/4/2021 về tăng 

cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn t nh. 



2. Công an t nh, S   iao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố ch  đạo các lực lượng chức năng tăng cường ki m tra, xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; chú trọng xử lý các vi phạm là 

nguyên nhân gây tai nạn giao thông như: vi phạm quy định về nồng đ  cồn, ma 

túy, lái xe chạy quá tốc đ , vượt đèn đỏ, đi sai phần dường, làn đường, xử lý 

bằng chế tài nghiêm khắc nhất theo quy định pháp luật đối với các hành vi tụ tập 

đua xe trái phép, gây rối trật tự công c ng, cương quyết trấn áp, trừng trị những 

đối tượng manh đ ng, chống người thi hành công vụ; xử lý nghiêm lái xe, chủ 

xe vi phạm quy định về tải trọng phương tiện; người tham gia giao thông bằng 

môtô, xe máy, xe đạp điện vi phạm các quy định, như: điều khi n phương tiện 

khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe phù hợp, không đ i mũ bảo hi m và 

các vi phạm khác; tập trung xử lý trách nhiệm của cá nhân giao xe mô tô, xe gắn 

máy cho trẻ em điều khi n khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe phù hợp. 

Tăng cường ki m soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của các nhà xe, 

chủ phương tiện vận tải hành khách công c ng đến/về Bình Định từ các 

vùng/địa phương có dịch Covid -19 mà không lập danh sách hành khách, nơi đi, 

nơi thường trú, nơi   trước đó, nơi đến của hành khách, số điện thoại liên hệ; 

vận chuy n hành khách từ những địa phương có ổ dịch Covid -19, trả khách dọc 

đường không đúng quy định về ki m soát, cách ly người đến/về Bình Định từ 

vùng dịch.  

3. Các cơ quan truyền thông, đơn vị, tổ chức đoàn th , trường học và địa 

phương, đặc biệt là đài truyền hình, phát thanh, hệ thống truyền thanh cơ s  tiếp 

tục tăng cường tuyên truyền, vận đ ng cán b , công chức, viên chức, sĩ quan, 

chiến sĩ, sinh viên, học sinh và người dân thực hiện nghiêm các hướng dẫn và 

quy định về phòng, chống dịch bệnh; tuân thủ các quy định pháp luật về trật tự 

an toàn giao thông, hiệu lệnh của người thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông,  Đã uống rượu, bia – không lái xe”, không phóng nhanh, vượt 

ẩu, không vượt đèn đỏ, đi đúng phần đường, làn đường, chú ý quan sát khi qua 

các nút giao, thực hiện tham gia giao thông an toàn. 

  êu cầu các s , ban, ngành, h i đoàn th  t nh, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các đơn vị có liên quan phối hợp tri n khai thực hiện./. 

                                                                           

Nơi nhận:                  CHỦ TỊCH  
- Như trên; 

- VPCP, UBATGTQG; 

- TT T nh uỷ; TT  ĐND t nh (b/cáo); 

- CT, các PCT UBND t nh; 

- TV Ban AT T t nh; 

- Các trường Đại học, Cao đẳng,  

Trung cấp trên địa bàn t nh; 

- LĐVP UBND t nh, CV; 

- Lưu: VT, K19.                                                                                            Nguyễn Phi Long 
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