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CHỈ THỊ 
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 

của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn 
giao thông và ùn tắc giao thông. 

 
Trong thời gian qua các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể đã có nhiều cố gắng trong 

việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tuy 
nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn có những diễn biến phức tạp gây ra những thiệt hại to lớn về 
người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, đang là vấn đề xã hội bức xúc. Để nhanh chóng kiềm chế tai nạn 
giao thông ngày 29/6/2007 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 32/2007/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách 
nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. 

 
Để thực hiện tốt Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ cần có sự tham gia tích cực 

của các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, các cấp, các ngành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và tinh thần 
trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). UBND huyện Bát Xát yêu cầu các
cấp, các ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn và toàn thể nhân dân trong huyện thực hiện tốt một số nội 
dung sau: 

 
1. Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và 

quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết 32/2007/NQ-CP đến cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, người dân 
và đối tượng khi tham gia giao thông hiểu, nắm vững và tự giác chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông. 

Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải có chương trình thường 
xuyên phổ biến các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Mỗi cán bộ, công chức phải đi đầu gương 
mẫu, tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT đồng thời vận động mọi người trong gia đình, khu dân cư, thôn 
bản, tổ dân phố chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về an toàn giao thông. 

 
2. Để giảm thiểu tai nạn giao thông từ ngày 01/11/2007 tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 

trang đi mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn huyện bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Từ 
ngày 15/12/2007 tất cả mọi người đi mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn huyện bắt 
buộc phải đội mũ bảo hiểm theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ. Yêu cầu các cơ 
quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn có biện pháp cụ thể thực hiện tốt việc này. 

 
3. Công an huyện: 
- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm kịp thời các hành vi vi phạm pháp 

luật giao thông. Đặc biệt đối với các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: Phóng nhanh 
vượt ẩu, điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, trong tình trạng say rượu, bia. Người đi mô tô, xe 
máy không đội mũ bảo hiểm. Thực hiện thông báo về cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn những người cán bộ, 
công chức, viên chức, học sinh và người vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông để kiểm điểm, giáo dục. 
Đồng thời nghiêm túc xử lý đối với cán bộ chiến sỹ có hành vi tiêu cực trong công tác tuần tra, xử lý vi phạm và 
giải quyết trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. 

- Triển khai và hướng dẫn Công an các xã, thị trấn xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 
Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ theo quy định 
tại Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ. 

 
4. Phòng Hạ tầng kinh tế: 
Phối hợp với Công an huyện tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác 

đảm bảo TTATGT trên địa bàn huyện. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung giải toả các trường hợp vi 
phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và hành lang an toàn giao thông, giải toả công trình vi phạm hoặc các vật 
cản khác làm hạn chế tầm nhìn của người điều khiển phương tiện. 

Phối hợp với Sở giao thông vận tải và Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, Công ty cổ phần vận tải 
Lào Cai mở các lớp học và cấp giấy phép lái xe mô tô cho các đối tượng chưa có giấy phép lái xe. 

 
5. UBND các xã, thị trấn: Kiện toàn Ban Chỉ đạo an toàn giao thông và phải chịu trách nhiệm trước lãnh 

đạo cấp trên về biện pháp tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong phạm vi 



địa bàn do mình quản lý. 
Đối với các xã có bến đò yêu cầu phối hợp với các cơ quan chức năng (Công an, Hải quan, Đồn Biên 

phòng) quản lý chặt chẽ đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ. 
 
6. Phòng Giáo dục, Trường PTTH số I, Trường PTTH số II, Trung tâm giáo dục thường xuyên xây dựng 

chương trình giáo dục pháp luật và an toàn giao thông, ý thức chấp hành pháp luật phù hợp với từng cấp học, 
tuyên truyền, vận động học sinh tham gia thực hiện chấp hành luật giao thông. Học sinh chưa đủ tuổi; chưa có 
giấy phép lái xe không được đi xe mô tô, xe gắn máy. 

 
7. Phòng Văn hoá thông tin thể thao, Trung tâm văn hoá thông tin thể thao, Đài truyền thanh truyền hình 

thường xuyên tuyên truyền, nêu cao vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, giáo dục 
ý thức chấp hành pháp luật TTATGT cho mọi tầng lớp nhân dân. Trong công tác tuyên truyền phê phán những 
cá nhân, tổ chức, đơn vị vi phạm pháp luật TTATGT, đồng thời nêu gương những cá nhân, tổ chức làm tốt công 
tác bảo đảm TTATGT. Duy trì chương trình an toàn giao thông trên sóng truyền thanh truyền hình. 

 
8. Phòng Tư pháp có kế hoạch tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông lồng ghép vào các buổi 

tuyên truyền tại các thôn bản. 
 
9. UBND huyện đề nghị cấp uỷ Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp trên địa bàn tăng cường 

phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo 
trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Tăng cường công tác giám sát, đóng góp ý kiến cho công tác này. 

 
10. Tổ chức thực hiện: UBND huyện giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung trên và phải chịu trách nhiệm cá nhân trước lãnh đạo cấp trên về 
việc chấp hành quy định của pháp luật về TTATGT trong phạm vi cơ quan, địa bàn quản lý. Báo cáo kết quả 
triển khai về UBND huyện (Qua Văn phòng HĐND - UBND huyện trước ngày 10/12/2007). Đây là một chỉ tiêu 
quan trọng làm căn cứ bình xét thi đua khen thưởng thành tích trong năm của cơ quan, đơn vị. 

 
Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo an toàn giao thông huyện theo dõi 

kiểm tra đôn đốc việc thực hiện và định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả về UBND huyện./. 
 

Được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng. 
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