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CHỈ THỊ 

CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY 

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo  

trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Yên Bái 

---------- 

Trong những năm qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

(TTATGT) trên địa bàn thành phố Yên Bái đã được các cấp ủy đảng, 

chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị tham 

gia hưởng ứng tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của 

người dân đã được nâng lên, tai nạn giao thông đã được kiềm chế, năm sau 

giảm hơn so với năm trước trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số 

người bị thương. Tình hình TTATGT được đảm bảo, không xảy ra các 

tình huống đột xuất, bất ngờ, không thể kiểm soát, đã đảm bảo tuyệt đối an 

toàn các đoàn lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Đoàn khách quốc tế đến 

thăm và làm việc tại Yên Bái, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của 

tỉnh và thành phố diễn ra tại địa phương, được các cấp lãnh đạo biểu 

dương, ghi nhận, nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại: 

như: Công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật về TTATGT mặc dù 

đã được quan tâm nhưng triển khai thực hiện ở một số địa phương, đơn vị 

vẫn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; tai nạn giao thông tuy đã được 

kiềm chế, giảm song chưa mang tính bền vững, còn tiềm ẩn diễn biến phức 

tạp. Nguyên nhân của tình trạng nêu trên là do một số cấp ủy, chính quyền 

địa phương và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục, đảm bảo TTATGT, 

còn có tư tưởng coi nhiệm vụ đảm bảo TTATGT là của lực lượng Công an; 

phương tiện giao thông gia tăng nhanh trong khi kết cấu hạ tầng giao thông 

còn nhiều bất cập; ý thức chấp hành pháp luật của một số người tham gia 

giao thông chưa cao… 

Để từng bước khắc phục dứt điểm các tồn tại nêu trên, đồng thời tăng 

cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo TTATGT; 

phấn đấu làm giảm tai nạn giao thông mỗi năm từ 5% đến 10%; hướng tới 

năm 2030 giảm ít nhất 50% số người bị chết do tai nạn giao thông đường 

bộ so với năm 2020. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức 

đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể quán triệt 

thực hiện tốt một số nội dung sau: 
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1. Tiếp tục phổ biến quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh về công tác đảm bảo TTATGT, trọng tâm là Chỉ thị số 18-

CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, 

đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Kết luận số 45-

KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 

có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI; Nghị quyết số 

48/NQ-CP, ngày 05/4/2022 của Chính Phủ về tăng cường đảm bảo 

TTAGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

TTATGT, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình 

thực tế như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các 

Hội nghị, Hội thảo, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, thôn, tổ nhân dân… để cán 

bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, nhận thức rõ hậu quả, tác hại, hệ lụy của 

tai nạn giao thông đối với gia đình và xã hội, từ đó tự giác chấp hành; 

đồng thời vận động người thân, gia đình thực hiện nghiêm Luật Giao 

thông, văn hóa giao thông, đấu tranh lên án các hành vi vi phạm về 

TTAGTGT. Xác định rõ việc chấp hành pháp luật về TTAGT là một trong 

những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan đơn vị, 

đoàn thể, cán bộ đảng viên công chức, viên chức hội viên và cũng là một 

trong những tiêu chí đánh giá hạnh kiểm của học sinh, sinh viên trong các 

cơ sở giáo dục đào tạo. 

3. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch, thành lập 

các tổ công tác kiểm tra đột xuất việc sử dụng rượu, bia trong giờ làm 

việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức 

tại các cơ quan, đơn vị, các phường, xã trên địa bàn thành phố; tuyệt đối 

không để xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến cán bộ, công chức vì 

nguyên nhân sử dụng rượu, bia. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp 

cán bộ, công chức, viên chức người lao động vi phạm Luật Giao thông 

nhất là các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Đồng thời “nghiêm cấm” 

mọi tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xử lý vi phạm TTATGT của lực 

lượng chức năng. 

Nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của 

người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương trong công tác đảm bảo 

TATTGT. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng 

và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục đồng thời phát huy sức 

mạnh của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trong công tác đảm 

bảo TTATGT. Từ đó tạo sự chuyển biến rõ rệt trong những tháng cuối 

năm 2022 và các năm tiếp theo. 
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4. Công an thành phố Yên Bái tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT, đặc biệt là những hành vi là 

nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như: Vi phạm nồng độ cồn; 

sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích khác; điều khiển xe phóng 

nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, chở hàng quá khổ, quá tải trọng, tự 

ý cải tạo phương tiện... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp 

luật về TTATGT, vận động toàn dân tham gia đảm bảo TTATGT gắn với 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chỉ đạo khẩn trương điều tra 

làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông; phối hợp với Viện Kiểm sát 

nhân dân, Tòa án nhân dân đưa ra truy tố, xét xử một số vụ việc điển hình 

để tuyên truyền, phòng ngừa chung. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục 

tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT, kỹ 

năng tham gia giao thông cho học sinh, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức 

chấp hành Luật giao thông. Xây dựng nhân rộng và duy trì có hiệu quả mô 

hình về đảm bảo TTATGT trong các cơ sở giáo dục, như: Mô hình “Cổng 

trường an toàn”....  

6. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa 

thành phố tăng cường tuyên truyền pháp luật về TTATGT; đăng tải các bài 

viết, phóng sự cảnh báo nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, các chế 

tài xử phạt… tăng thời lượng phát sóng vào các khung giờ cao điểm để 

người dân biết, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật Giao 

thông của người dân trên địa bàn. 

7. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã 

hội thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp 

hành nghiêm các quy định về TTATGT, nhất là tình trạng lấn chiếm lòng 

đường vỉa hè và hành lang an toàn giao thông, đồng thời căn cứ tình hình 

thực tiễn công tác đảm bảo TTATGT để đề ra các giải pháp và triển khai 

thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo TTATGT ngay từ cơ sở. 

8. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền pháp luật về TTATGT 

đến hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn… tiếp tục đẩy mạnh 

phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng khu dân cư, xã, 

phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về An ninh trật tự. 

9. Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án và 

đầu tư xây dựng thành phố, Đội Trật tư đô thị rà soát quy hoạch giao 

thông, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng 
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giao thông, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình xây dựng. Phát huy vai 

trò Thường trực Ban an toàn giao thông thành phố (phòng Quản lý đô thị 

thành phố) sát sao chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, UBND 

các phường, xã trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT và hướng dẫn 

kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết 

quả Ban Thường vụ Thành ủy. 

Các tổ chức cơ sở đảng có trách nhiệm tổ chức quán triệt Chỉ thị này, 

cụ thể hóa thành kế hoạch để lãnh đạo triển khai thực hiện. 

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ và tuyên truyền rộng rãi đến 

quần chúng nhân dân để triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy, 

- Các đc Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

- Các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền TP, 

- Lưu VT/TU, CATP. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Đỗ Đức Minh 
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