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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /SGTVT-QLVT&PTNL 
 

V/v ngăn chặn tai nạn giao thông đặc 

biệt nghiêm trọng đối với xe chở khách. 

 

Hà Nam, ngày         tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Thanh tra Sở; 

- Phòng QLVT,PT&NL; 

- Phòng Pháp chế - An toàn; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn. 

 

Thực hiện Công điện số 62/CĐ-UBATGTQG ngày 16/3/2021 của Ủy ban 

An toàn giao thông Quốc gia về ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm 

trọng đối với xe chở khách; Công văn số 512/VPUB - GTXD ngày 19/3/2021 

của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam về việc ngăn chặn tai nạn giao thông đặc 

biệt nghiêm trọng đối với xe chở khách. Sở Giao thông vận tải Hà Nam yêu cầu: 

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn: 

- Tổ chức công tác khàm và cấp giấy khám sức khỏe cho lái xe kinh 

doanh vận tải dưới sự chủ trì của cơ quan y tế và sự giám sát của các cơ quan 

liên ngành tại địa phương, cập nhập và chia sẻ kịp thời thông tin về sức khỏe lái 

xe trên các hệ dữ liệu quốc gia hiện tại. 

- Thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô. 

2. Thanh tra Sở: 

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng 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 bảo hiểm khi ngồi trên ô tô. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng QLVT, PT&NL thực hiện thanh tra, kiểm 

tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh 

doanh vận tải bằng xe ô tô đối với các đơn vị kinh doanh vận tải. 

3. Phòng Pháp chế - An toàn: 

Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, 

phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; cảnh báo các nguy cơ, 

nguyên nhân gây tai nạn giao thông để lái xe chủ động phòng ngừa tai nạn. 
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4. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái: 

Tham mưu lãnh đạo Sở trong lĩnh vực quản lý vận tải theo chức năng 

nhiệm vụ được giao. 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Ban ATGT tỉnh                                

- Công an tỉnh                         (để phối hợp) 

- UBND các huyện,thị, tp 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT,QLVT&PTNL;  

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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