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V/v triển khai các giải pháp nhằm
kéo giảm tai nạn giao thông trên địa
bàn tỉnh.

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 630/UBND-NCKSTTHC ngày 23/02/2021 của
UBND tỉnh về việc khẩn trương, tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm
kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Để góp phần cùng toàn tỉnh phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% 10% cả 03 tiêu chí so với năm 2020 theo mục tiêu, kế hoạch đề ra. Giám đốc Sở
Nông nghiệp và PTNT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chỉ đạo, tập
trung thực hiện các biện pháp cụ thể sau:
1. Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động của đơn vị và nhân dân chấp hành các quy định về
trật tự an toàn giao thông; chú trọng thực hiện nội dung: “Đã uống rượu, bia không lái xe”. Tập trung tuyên truyền quy định về nồng độ cồn, về tốc độ, về phần
đường, làn đường khi điều khiển xe; quan sát khi qua đường, khi chuyển hướng;
nhường đường khi đi từ đường nhánh ra đường chính; không phóng nhanh, vượt
ẩu; không chở quá số người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ
bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn khi ngồi
trên xe ô tô; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang, đường sắt; mang khẩu
trang khi tham gia giao thông trên các phương tiện công cộng, xe khách. Sử dụng
hình thức tuyên truyền phù hợp trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19.
2. Tăng cường phối hợp giám sát nội dung việc chấp hành quy định “Đã
uống rượu bia - Không lái xe”; không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm
việc và nghỉ giữa giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để làm gương.
Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
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