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V/v trin khai th1.rc hiên Kt luân cüa
Phó Thu tuàng Thuâng trirc ChInh
phü tai Hi nghj tong kêt cong tác
báo dam TTATGT nàm 2021 và triên
khai nhim vi tr9ng tam nám 2022

Kinhgüi:
- Ban An toàn giao thông tinh;
- Cong an tinh;
- Các s&, ban, ngành;
- UBND các huyn, thành phô.
Thixc hin Van bàn s 09/TB-VPCP ngày 10/01/2022 cüa Van phông
Chinh phü ye vic Thông báo Két luan cüa Phó Thu tu&ng ThiRmg trirc ChInh
phñ Phim BInh Minh - Chü tjch U' ban An toàn giao thông Quôc gia t?i Hi
nghj tong kêt cong tác bào dam trt t1r, an toàn giao thông näm 2021 và triên
khai nhim vi trçrng tam näm 2022.
V vic nay,
ban nhân dan tinh yêu cu Ban An toàn giao thông tinh và
các si, ban, ngành, UBND các huyn, thành phô can cü chirc näng, nhim vii cüa
minh quyêt 1it chi dao các ca quan, dan vj, các 1irc luçrng chüc näng tp trung
thirc hin các nhim vi trong Kê hoach Nàm An toàn giao thông (ATGT) 2022
vi chñ dê "Xáy drng van hoá giao thông an toàn gdn vol kiêm soát hiu qua
djch Covid-19" vâi tinh than "Vi thc khoé, sinh mang cáa ngu-&i tham gia giao
thông ", trong do tp trung thirc hin 08 nhóm nhim vii tr9ng tam sau:
1. Nâng cao hiu 1irc, hiu qua cong tác lãnh dao, chi dao, tnthc hêt là
tang cuing kiêm tra, don dôc vic thirc hin Két 1utn sO 45 -KL/TW ngày
0 1/02/2019 cüa Ban Bi thu ye tiêp tiic day manh thirc hin có hiu qua Chi thj so
18 cüa Ban BI thu khóa XI ye tang cithng sir lãnh dto cüa Dàng dôi vài cong tác
bào dam TTATGT dung bt, dung sat, dtthng thüy ni dja và khàc phiic ün täc
giao thông; kin toàn chüc näng, nhim vi, nâng cao hiu hrc, hiu qua cüa Ban
ATGT tinh dáp irng yeu câu cüa tInh hinh mdi.
2. Xây dimg, hoàn thin ca ch, chInh sách và các quy djnh lien quan den
cong tác bào dam TTATGT, nhàm ap dicing kjp thai, hiu qua các thành tru cña
cuc Cách mng cong nghip lan thu tix vào thirc tin; lông ghép m1ic tiêu bão
dam TTATGT vào các quy hoach chuyên ngành giao thông 4n tái, quy hoch
tinh, quy hoach sir diing dat, xây d'çmg do thj, nông thôn.
3. Bào dam tiên d, cht lucing các dir an du tLr kt cu ha tang giao
thông tr9ng diem; tO chuc giao thông khoa h9c, h?p lr; bão tn, süa cha kêt câu
ha tang giao thông gan yâj rà soãt, xir l' dut diem các diem den, diem tiêm an
tai nan giao thông; xóa bö lôi di tr m trái phép qua dung sat; ngän ngüa, xü 1
hoat dng lan chiêm tuyên luOng hang hái, dtthng thus' ni dja.
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4. Nâng cao chit hxcing an toàn k thut và báo v môi tnthng cüa phrnmg
tiên giao thông van tâi; hoàn thin he thng tiêu chuân, quy chuân k thut cho
phuung tin, linh kin, vt lieu và h thng d tao thun lçi cho san xuât, kinh
doanh va luu hành dôi vâi phucing tin than thin vói môi tnthng.
5. Tái cci cu 4n tái, nâng cao thj phn 4n tái du&ng st, dir&ng thUy ni
dja, hang hãi, giám dan phii thuc vào duàng b, dc bit can im tiên khai thác
the manh cüa 4n tái dithng sat, diing thus' ni dja trong 4n chuyên hang hoá
ni dja, 4n chuyên hang nông san xuât khâu, giám mt d xc ô to tái, báo v và
kéo dài tuôi th9 cong trinh thrng b, kéo giám TNGT. Day nhanh tiên d dâu
tix, phát triên h thông vn tái cong cong trong do thj và lien tinh.
6. Kiên trI xây diing van hoá giao thông an toàn. Di mi cOng tác tuyên
truyên, phô biên, giáo diic pháp 1utt ye báo dam TTATGT theo huàng lay thay
dôi hành vi lam tiêu chi dánh giá kêt qua; day mnh tuyên truyên trén mng xa
hi và ha tang so.
7. Nâng cao nãng lrc, hiu qua thijc thi pháp 1ut v bão dam TTATGT
và phông, chông djch bnh trong giao thông vn tái; day manh irng d1ing cong
ngh thông tin; xây dirng và bão dam khã näng kêt nôi, scr dimg chung cac c SY
dü lieu giita ngành GTVT, Cong an, Y tê, Bäo hiêm và các CG quan chüc näng
có lien quan trong thi.rc thi pháp 1ut và chia sé phiic vi cOng tác xay drng,
tuyen truyên, phô biên, giáo diic pháp 1ut và nghiên ciru khoa h9c ye báo dam
trat tr an toàn giao thông.
8. Nâng cao nàng lirc ciru h, ciru
cüu chfra nan nhân và khc phic
hu qua TNGT; tp huân k nãng sa c1ru TNGT cho nhan viên y tê cc s, 1irc
krçmg thirc thi pháp luat và ngthi tham gia giao thông.
Trên cc s các nhim v1 trçng tam nêu tren, các s, ban, ngành, UBND
các huyn, thành phô xây dmg, hoàn thin và to chüc thirc hin Kê hoch Närn
ATGT 2022 cüa co quan, dcm vj và dja phuang mInh, báo dam barn sat chñ dê,
phià hçp vó'i chCrc nãng, nhim vi và th1rc tin cOng tác.
No'i nhân:
- Nhu trên;
- Van phông Chmnh phil;
- U' ban ATGT Quôc gia;
- Lãnh dao UBND tinli;
- Li.ru: VT, VP4;
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