ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 405 /UBND-NC

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 9 năm 2017

Về việc thực hiện Thông báo kết
luận của Phó Chủ tịch Ủy ban An
toàn giao thông Quốc gia

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Ban An toàn giao thông Tỉnh;
- Công an Tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải.
Thực hiện Thông báo số 291/TBKL-VP ngày 31/7/2017 của Ủy ban An
toàn giao thông Quốc gia về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao
thông quốc gia tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo:
1. Sở Giao thông vận tải
- Chỉ đạo xử lý nghiêm đối với chủ xe và người lái xe kinh doanh vận tải
vi phạm về tốc độ, các doanh nghiệp không chấp hành việc truyền dữ liệu từ
thiết bị giám sát. Phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam thu thập dữ liệu
làm căn cứ xử lý đối với các vi phạm về tuyến, xe dù, bến cóc.
- êu c u các doanh nghiệp, hợp tác x kinh doanh vận tải tổ chức khám
sức khoẻ đối với lái xe ô tô, đặc biệt là kiểm tra, phát hiện và chấm dứt hợp
đồng lao động các lái xe dương tính với ma tuý.
- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định phà
một lưỡi không được chở xe lớn hơn 16 chỗ, xe tải trên 3,5 tấn để đảm bảo an
toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nghiên cứu, thực hiện
phương pháp quản lý phù hợp đối với phương tiện thủy nội địa đóng mới và tiến
hành tổng điều tra phương tiện đường thuỷ nội địa trên địa bàn Tỉnh.
- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông, Cảng vụ đường thủy nội địa
tiếp tục tổ chức cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải ký cam kết không chở
quá tải, quá khổ; các cảng, mỏ vật liệu, không tổ chức xếp hàng quá tải; xử lý
nghiêm các điểm đ u mối xếp hàng quá tải, các doanh nghiệp có xe quá tải.
- Chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy, bộ thống kê,
báo cáo số liệu xe cơ giới hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định đến các
ngành Công an, Thanh tra giao thông để vận động chủ phương tiện giao nộp
giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận kiểm định, biển kiểm soát, chủ động
không sử dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Công an Tỉnh
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tu n tra kiểm soát theo chuyên đề. Tập
trung xử lý vi phạm khai thác cát trái phép, khai thác không đúng giấy phép.
- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tu n tra, kiểm soát, phát
hiện và xử lý nghiêm xe ô-tô hết niên hạn sử dụng, xe quá hạn kiểm định vẫn

tham gia giao thông; đồng thời rà soát, kiểm tra, đôn đốc, thu hồi giấy chứng
nhận đăng ký, biển kiểm soát theo quy định đối với phương tiện hết niên hạn sử
dụng do cơ quan đăng kiểm cung cấp.
- Phối hợp các ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường xử
phạt nghiêm các xe chở hàng quá tải, quá khổ, các điểm đ u mối xếp hàng quá
tải, các doanh nghiệp có xe quá tải.
3. Ban An toàn giao thông Tỉnh
- Tham mưu, đề xuất bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ t ng
giao thông; xây dựng gờ giảm tốc từ đường phụ, đường nông thôn ra đường
chính; bổ sung đ y đủ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông tại các điểm
đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, điểm giao cắt nguy hiểm, đường nông thôn
giao cắt với đường quốc lộ và đường chính; xóa bỏ đường ngang không phép.
- Phối hợp các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động và
xử lý vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ; xử lý các trường hợp
đặt biển quảng cáo không đúng quy định trong hành lang an toàn giao thông
đường bộ. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nguyên nhân gây tai nạn
giao thông; chú trọng xây dựng văn hoá giao thông trong thanh thiếu niên.
- Phân tích cơ sở dữ liệu vi phạm trật tự an toàn giao thông để thống kê,
kiểm tra, đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe có
nhiều người vi phạm hành chính về giao thông, gây tai nạn giao thông.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành kế hoạch tăng cường công
tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và kế hoạch xử lý phương tiện
giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định.
Yêu c u Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm nội dung này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
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- Lưu: VT, NC/NC(G).
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