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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác ñảm bảo trật tự an toàn giao thông
ñường bộ và trật tự an toàn giao thông ñô thị
Năm 2006, lãnh ñạo các ngành, các cấp ñã tích cực chỉ ñạo, tổ chức thực hiện
các nhiệm vụ ñảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự ñô thị, tạo sự chuyển biến
trên nhiều mặt hệ thống ñường giao thông ñược tập trung ñầu tư xây dựng, nâng cấp,
khang trang sạch ñẹp, trật tự ñô thị ở các ñịa bàn trọng ñiểm, khu-cụm công nghiệp
ñược ñảm bảo, công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
của nhân dân ñược quan tâm. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến
theo chiều hướng gia tăng (tăng 17,44% so với năm 2005), số người chết tăng
(3,25%) ñặc biệt là các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và số người chết vẫn còn
cao, số vụ vi phạm các quy ñịnh của pháp luật về an toàn giao thông còn khá phổ
biến, biện pháp xử lí chưa cơ bản triệt ñể. Một bộ phận cán bộ, công chức và quần
chúng nhân dân chưa thật sự quan tâm ñến công tác ñảm bảo an toàn giao thông và
giữ gìn trật tự ñô thị, tình trạng ñậu xe tùy tiện, mua bán lấn chiếm hành lang, vỉa hè,
lòng ñường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, chợ, trường học
vẫn còn phổ biến. Nhằm chấn chỉnh kịp thời về công tác an toàn giao thông bảo ñảm
trật tự ñô thị, quyết tâm phấn ñấu năm 2007 giảm 10% số vụ tai nạn giao thông và
15% số người chết so với năm 2006. Chủ tịch UBND huyện chỉ thị Thủ trưởng các
ban ngành, ñoàn thể, Chủ tịch UBND xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung
sau:
1. Các ngành, các cấp phải xem nhiệm vụ làm giảm tai nạn giao thông là nhiệm
vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài. ðề ra kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện
phù hợp với tình hình thực tế của ñịa phương. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục
pháp luật về công tác an toàn giao thông nhằm tạo cho mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ
công chức có ý thức chấp hành tốt khi tham gia giao thông.
2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:
a) Tiến hành sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24/02/2003 của
Ban Bí thư Trung ương ðảng về tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối với công tác
ñảm bảo trật tự an toàn giao thông; Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002
của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao
thông và ùn tắc giao thông.
b) Nghiêm túc ñánh giá chỉ rõ nguyên nhân, khuyết ñiểm và ñề ra các biện pháp
trọng tâm thiết thực và có hiệu quả ñể làm giảm tai nạn giao thông ở ñịa phương.

