UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1577/SGTVT-QLVT,PTNL

Hà Nam, ngày 19

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
tháng 10

năm2020

V/v tăng cường các biện pháp ngăn
chặn, không để xảy ra các vụ tai nạn
giao thông nghiêm trọng trên đường bộ.

Kính gửi:
- Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn;
- Các Bến xe trên địa bàn;
- Phòng Quản lý vận tải PT&NL;
- Phòng Quản lý kêt cấu hạ tầng giao thông;
- Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT;
- Thanh tra Sở.
Thực hiện Công văn số 2590/UBND-GTXD ngày 26/8/2020 của UBND
tỉnh Hà Nam về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn, không để xảy ra các
vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ; Công văn số
8964/BGTVT-ATGT ngày 09/9/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển
khai một số nhiệm vụ bảo đảm TTATGT nhằm hạn chế các vụ tai nạn giao
thông nghiêm trọng. Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực
hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn:
Thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh
vận tải bằng xe ô tô; Tích cực tuyên truyền tới đội ngũ lái xe duy trì hoạt động
của thiết bị giám sát hành trình, truyền dẫn, lưu trữ đầy đủ các dữ liệu theo quy
định về đơn vị và hệ thống GSHT của Tổng cục ĐBVN; tuyệt đối không đưa
phương tiện ra hoạt động kinh doanh vận tải khi thiết bị giám sát hành trình
không hoạt động; bố trí nhân viên thường xuyên theo dõi kịp thời nhắc nhở,
chấn chỉnh, xử lý phương tiện vi phạm thông qua dữ liệu GSHT.
2. Các Bến xe trên địa bàn:
Xây dựng và thực hiện đầy đủ quy trình bảo đảm an toàn giao thông theo
đúng quy định; kiểm tra điều kiện an toàn của người lái xe, phương tiện trước
khi giải quyết cho xe xuất bến, nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn khi ngồi
trên phương tiện.
3. Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT:
- Tổ chức triển khai công tác kiểm định cấp Giấy chứng nhận ATKT &
BVMT cho các phương tiện phải đảm bảo đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn
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kỹ thuật, kiên quyết không cấp giấy chứng nhận ATKT & BVMT cho các
phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; nâng cao chất lượng đăng kiểm
phương tiện giao thông vận tải đường bộ, bảo đảm các phương tiện khi tham gia
giao thông phải đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi
trường, đặc biệt chú trọng các phương tiện xe khách, các xe chạy đường dài.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngoài dây chuyền nhằm hạn chế
những vi phạm trong công tác đăng kiểm, phòng chống các hành vi nhũng
nhiễu, tiêu cực trong công tác đăng kiểm xe cơ giới, nâng cao chất lượng kiểm
định xe ô tô chở người.
3. Phòng QLVT-PTNL:
- Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh
vực giao thông vận tải; rà soát các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn quản
lý, phối hợp với Thanh tra sở tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về
điều kiện kinh doanh vận tải đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng
xe ô tô, không cấp Giấy phép kinh doanh vận tải cho cá nhân, tổ chức, doanh
nghiệp không đủ điều kiện.
- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở bố trí cán bộ tăng cường công tác
theo dõi, trích xuất dữ liệu đối với các xe vi phạm trên hệ thống GSHT của Tổng
cục đường bộ Việt Nam và tham mưu chấn chỉnh, nhắc nhở và xử lý các trường
hợp vi phạm theo quy định.
4. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông:
- Tiếp tục phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan triển khai rà soát,
phát hiện kịp thời các hư hỏng và bổ sung hệ thống biển báo nguy hiểm, biển
hạn chế tốc độ, biển chỉ dẫn, vạch sơn kẻ đường, gờ giảm tốc trên các tuyến
đường bộ do sở quản lý có nguy cơ mất ATGT.
- Kiểm tra, rà soát, báo cáo, đề xuất các biện pháp khắc phục các điểm
đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ theo trách nhiệm
quản lý địa bàn tỉnh; đặc biệt trên những tuyến đường đèo dốc, quanh co, khuất
tầm nhìn, sẵn sàng đảm bảo giao thông, xử lý khắc phục sự cố sạt lở, hư hỏng do
mưa lũ gây ra
5. Thanh tra Sở:
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trật tự ATGT
theo thẩm quyền; tập trung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông đường bộ, điều kiện kinh doanh vận tải; xử lý, giải tỏa các vi
phạm về đấu nối, vi phạm lòng, lề đường, các chợ cóc họp trái phép vi phạm
trên các tuyến đường bộ… tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát tải
trọng xe theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
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- Tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng
xe ô tô có phương tiện vi phạm các quy định về trật tự ATGT; chú trọng các đơn
vị kinh doanh vận tải có phương tiện gây tai nạn giao thông; xử lý nghiêm đối
với hành vi chủ xe giao phương tiện kinh doanh vận tải cho lái xe không đủ điều
kiện điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật..
Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên(để t/h);
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);
- Trang TTĐT sở;
- Lưu: VT, QLVT-PTNL.

Khổng Bình Nguyên
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