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BAN AN TOÀN GIAO THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v tăng cường tuần tra kiểm soát, xử 
lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật 

về trật tự, an toàn giao thông

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:
- Công an tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam;
- Báo Quảng Nam;
- Ủy ban nhân dân, Ban An toàn giao thông các 
huyện, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh.

Gần đây, nhiều vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh liên quan đến người 
điều khiển phương tiện giao thông đã sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. 
Điển hình vào lúc 18h40 ngày 09/4/2021, tại đường ĐH3.ĐL đoạn qua thôn Phú 
Hòa, xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ tai nạn giao thông 
đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô con (07 chỗ) biển kiểm soát 92A-183.25 với 
xe mô tô 92E1-053.41, sau đó xe ô tô 92A-183.25 tiếp tục va chạm với 01 xe ô 
tô tải và 03 xe mô tô khác khiến 02 người chết tại chỗ và 05 người bị thương 
nặng đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng 
Nam.

Sau khi tai nạn xảy ra, lái xe ô tô 92A-183.25 đã rời khỏi hiện trường, đến 
02h00 ngày 10/4/2021 đã đến Công an huyện Đại Lộc đầu thú. Công an huyện 
Đại Lộc đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, kết quả 0,33 miligam/1 lít khí thở. 

Qua vụ tai nạn nêu, trên Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị các cơ quan 
thành viên và Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc 
tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - 
Đường sắt và Công an các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện 
và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi 
phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi lái xe, tốc độ, chở quá tải 
trọng, quá số người quy định, đi sai phần đường làn đường, lái xe vượt quá thời 
gian quy định, không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô.

2. Sở Giao thông vận tải Quảng Nam:
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- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo lái xe chấp hành 
thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới 
đường bộ trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 346/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 
09/02/2021 của Sở Giao thông vận tải ban hành; Trong tổ chức đào tạo lý thuyết 
cần lưu ý: Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý đào tạo 
để nhận dạng và đảm bảo theo dõi thời gian học lý thuyết môn học pháp luật 
giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô (trừ hạng B1); tổ chức đào 
tạo đầy đủ nội dung về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao 
thông theo đúng quy định; tổ chức đào tạo thực hành lái xe theo đúng nội dung, 
chương trình và thời gian đào tạo theo đúng quy định; có phương án quản lý tốt 
Kế hoạch đào tạo đã xây dựng, quản lý việc tham gia học tập của học viên;

- Tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô tuyên truyền, nhắc nhở các 
đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành tốt các điều kiện về kinh doanh vận tải, 
quán triệt, yêu cầu đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ ký cam kết chấp hành 
nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, duy trì bảo đảm tình trạng kỹ 
thuật xe và lái xe an toàn;

- Chỉ đạo tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giao thông 
vận tải theo kế hoạch và đột xuất. Lưu ý tập trung vào các nội dung: Kiểm soát 
tải trọng phương tiện giao thông; tăng cường công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ 
tầng giao thông nhất là công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông; thanh tra, 
kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; kiểm 
tra, giám sát thường xuyên công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ; tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát các kỳ sát hạch lái xe; phối hợp với các cơ quan chức 
năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - 
Truyền hình Quảng Nam, các cơ quan thông tấn, báo, đài phát thanh truyền hình 
của địa phương tăng cường thời lượng, đổi mới cách thức, xây dựng chuyên 
trang, chuyên mục tuyên truyền về bảo đảm TTATGT, trong đó, tập trung tuyên 
truyền Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Luật 
Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng công 
an địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm 
pháp luật trật tự, an toàn giao thông; chỉ đạo Đài Truyền thanh tại địa phương 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an giao 
thông, tuyên truyền Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 
đường sắt; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia bằng nhiều hình thức nhằm 
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nâng cao nhận thức của người dân chấp hành nghiêm túc pháp luật về an toàn 
giao thông khi tham gia giao thông./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT UBND tỉnh - Trưởng Ban ATGT 
tỉnh (báo cáo);
- Các Phó trưởng ban ATGT tỉnh;
- Chánh thanh tra Sở GTVT (để biết);
- Lưu: VT BATGT, TTGT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

#ChuKyLanhDao
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