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Kính gửi:
- Công an tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh;
- Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
Thực hiện Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính
phủ về phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan có phương án khôi phục và bảo đảm năng lực, chất lượng và an toàn đối với
hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa trong điều kiện bình thường mới, nhất là
hoạt động vận tải hành khách và hoạt động đi lại của học sinh, sinh viên; yêu cầu
các đơn vị kinh doanh vận tải, các đầu mối giao thông lớn (bến xe, nhà ga, …) thực
hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đẩy mạnh
ứng dụng việc bán vé điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết công khai giá
vé theo tuyến, thời gian và loại hình dịch vụ; đồng thời, tuân thủ nghiêm ngặt các
quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Đình chỉ hoạt động các bến xe, tàu trái
phép, phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, không có dụng cụ
cứu sinh, chống đắm, chở quá số người quy định tại các bến xe, bến tàu. Phối hợp
với Trạm thu phí BOT Ninh Thuận chủ động tạm dừng thu phí, xả trạm để giải tỏa
phương tiện khi xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.
2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ
động có phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông
an toàn, thông suốt, chú trọng trên các tuyến có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao
thông, ùn tắc giao thông; nhất là các trục chính ra vào thành phố Phan Rang – Tháp
Chàm, các tuyến quốc lộ, các điểm đầu mối giao thông trọng điểm, các khu mua
sắm, vui chơi, giải trí, địa điểm du lịch, các bến xe, bến tàu, nhà ga, các điểm đang
thi công. Tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an
toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; chú ý các hành vi vi phạm
nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao
thông, như: Vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người quy định và
quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, không thắt
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dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, đi không đúng phần đường làn đường, đi ngược
chiều, tránh, vượt không đúng quy định, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ
quy định, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, lái xe điều khiển phương
tiện lưu thông trái phép vào làn thu phí không dừng, vi phạm khi qua đường ngang,
chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật,
không trang bị dụng cụ cứu sinh, chống đắm, không có Giấy phép lái xe, chứng chỉ
chuyên môn; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây
rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng
có hành vi chống người thi hành công vụ; tuyên truyền giáo dục, vận động, xử lý
phù hợp hành vi vi phạm của học sinh, thanh thiếu niên khi tham gia giao thông.
3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham
gia giao thông an toàn. Thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao
thông, ùn tắc giao thông, các thông tin hỗ trợ hướng dẫn người dân đi lại trong dịp
nghỉ Lễ; kiên trì vận động nhân dân thực hiện “Đã uống rượu, bia – không lái xe”;
“Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô,
xe máy, xe đạp điện”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”; thực hiện nghiêm
các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
4. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động tăng cường các biện
pháp bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc trách nhiệm địa
phương quản lý; chỉ đạo công an địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm
soát, xử lý vi phạm trên địa bàn; phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh
giải quyết kịp thời khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ qua
địa bàn tỉnh (nếu có) không để tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài; bảo đảm an
toàn tuyệt đối tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ với đường sắt, các nút giao
đường phụ ra đường chính; phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, lấn
chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ để làm nơi kinh doanh, buốn bán
gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông.
5. Giao Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh thông báo số điện thoại
đường dây nóng trên phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận, phối hợp giải
quyết kịp thời các ý kiến phản ánh của cơ quan, đơn vị và người dân trong dịp nghỉ
Lễ; tổng hợp báo cáo tình hình trật tự, an toàn giao thông trong 04 ngày nghỉ Lễ
30/4 và 01/5/2022 về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trước 15 giờ ngày
03/5/2022 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Thường trực: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- VPUB: LĐ, BTCDNC,VXNV;
- Lưu VT, KTTH. Nam.
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