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Kính gửi: 

 
 

- Ban An toàn giao thông tỉnh; 
- Các sở, ngành: Công an tỉnh, Giao thông vận tải 

- Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và 
Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 

Báo Lào Cai; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Theo số liệu thống kê 06 tháng đầu năm 2022 của Ban An toàn giao thông tỉnh, 

tính đến ngày 15/5/2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra 33 vụ tai nạn, va chạm giao 

thông, làm chết 15 người, bị thương 32 người (so sánh với cùng kỳ năm 2021 tăng 

6 vụ, tương đương 22%; tăng 2 người chết, tương đương 15%; tăng 9 người bị 

thương, tương đương 39%).  

Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn 

giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ và an toàn giao thông 

cho người dân, học sinh, sinh viên; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban An 

toàn giao thông tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các địa phương có tai nạn giao thông đường bộ tăng cao (thành 

phố Lào Cai và các huyện: Bắc Hà, Si Ma Cai, Bảo Thắng, Bát Xát) tổ chức 

họp kiểm điểm, đánh giá nguyên nhân tai nạn giao thông tăng, đề ra các giải pháp 

có hiệu quả nhằm kéo giảm TNGT trong 06 tháng cuối năm 2022. 

2. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thị xã, thành 

phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý kiên quyết vi phạm trật tự ATGT trong 

hoạt động vận tải đường bộ; đặc biệt tập trung tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối 

với xe vận tải kéo rơ-mooc, xe siêu trường siêu trọng, xe quá khổ quá tải vi phạm 

trật tự an toàn giao thông; Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy đối với 

lái xe, nhất là lái xe đường dài vận tải hàng hóa, hành khách.  

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm 

soát nhất là tại các khu vực trung tâm thành phố, thị trấn để ngăn ngừa đua xe trái 

phép, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, bốc 

đầu xe, vượt đèn đỏ, thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông…phối hợp 

với nhà trường, địa phương tổ chức hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao 

thông tại khu vực cổng trường học, các địa điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT.  



3. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn giao 

thông của các công trình đang thi công trên địa bàn, yêu cầu các đơn vị thi công 

thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn (rào chắn, biển cảnh báo, người 

hướng dẫn giao thông…), đình chỉ thi công và xử lý nghiêm đối với các trường 

hợp để xảy ra tình trạng mất an toàn, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu 

thông trên đường. 

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ khẩn trương kiểm tra, rà soát 

toàn bộ hệ thống thoát nước trên các tuyến đường, khai thông cống rãnh, bổ sung 

nắp cống thoát nước, nắp hố ga bị hư hỏng, bị mất; đồng thời, báo cáo đề xuất cấp 

có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết đối với các tuyến đường không thuộc phạm vi 

quản lý.  

- Kiểm tra, rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT đối với 

các tuyến đường trên địa bàn ( hệ thống biển báo hiệu đường bộ, vạch sơn, hộ lan, 

độ dốc dọc, bán kính cong, tầm nhìn, hệ thống thoát nước, công tác tổ chức phân 

luồng giao thông….) xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục và báo cáo cơ quan có 

thẩm quyền chỉ đạo, từng bước xử lý dứt điểm những bất cập trong tổ chức giao 

thông, xoá bỏ điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. 

- UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu xây dựng phương án tổ chức giao 

thông trên địa bàn thành phố; trong tháng 6/2022 gửi về Sở Giao thông vận tải - 

Xây dựng để chủ trì rà soát, báo cáo đề xuất UBND tỉnh. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo  

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ 

năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên; chỉ đạo các cơ sở giáo 

dục phối hợp với phụ huynh học sinh quản lý chặt chẽ con em mình, thường xuyên 

nhắc nhở, giáo dục các em tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm 

khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, gắn máy, xe máy điện, tuyệt đối không 

giao phương tiện cho con em sử dụng khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe 

theo quy định của pháp luật, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè; phối hợp với lực 

lượng chức năng, chính quyền địa phương đảm bảo an toàn giao thông khu vực 

cổng trường học, địa điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh 

Tăng thời lượng tuyên truyền về bảo đảm TTATGT vào các khung giờ cao 

điểm, tập trung vào thời gian trước, trong các ngày nghỉ lễ; đưa các hình ảnh để 

cảnh báo về tai nạn giao thông trên truyền hình vào khung giờ hợp lý để người dân 

biết; cảnh báo các nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, hậu quả của tai nạn 

giao thông, chế tài xử lý nếu vi phạm để nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của 

người dân khi tham gia giao thông. 



6. Ban An toàn giao thông tỉnh 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, các đơn vị tăng cường công tác tuyên 

truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông đối với đơn vị vận tải và người dân khi tham gia giao thông; 

- Thực hiện theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện 

văn bản này; tổng hợp kết quả thực hiện tại báo cáo định kỳ về công tác đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông. 

Căn cứ nội dung trên, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:            

- Như trên; 

- TT. UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban ATGT tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 
Lưu: VT, QLĐT3. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 
 

Nguyễn Trọng Hài  
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