
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

Số:              /UBND-GT 

V/v tăng cường công tác quản lý, 
đảm bảo an toàn giao thông trong 

hoạt động vận tải bằng xe ô tô   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Tĩnh, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

        Kính gửi:   

- Công an tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới; 

- Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia tại Công điện số 235/CĐ-

UBATGTQG ngày 23/11/2021 về việc khắc phục hậu quả và ngăn ngừa tai nạn 

giao thông đối với trẻ em; của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 

12473/BGTVT-ATGT ngày 24/11/2021 về việc tăng cường đảm bảo an toàn giao 

thông trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô, Văn bản số 12548/BGTVT-ATGT 

ngày 26/11/2021 về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe xe dịp cuối 

năm 2021 và đầu năm 2022; xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 

4231/SGTVT-QLVT ngày 26/11/2021 về việc tăng cường chỉ đạo công tác đảm 

bảo ATGT trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô, của Ban ATGT tỉnh tại Văn bản 

số 150 /BATGT-VP ngày 26/11/2021 (văn bản gửi trên hệ thống gửi nhận điện tử); 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao: 

1. Công an tỉnh: 

- Mở đợt cao điểm tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm với mức xử phạt cao 

nhất các phương tiện, chủ phương tiện, lái xe vi phạm điều kiện kinh doanh vận tải 

hành khách, nhất là xe ô tô đưa đón học sinh, vi phạm các quy định về phương 

tiện, người lái theo quy định của pháp luật; kiên quyết đình chỉ hoạt động, xử lý 

nghiêm các phương tiện vi phạm không gắn phù hiệu chạy xe, quá hạn đăng kiểm, 

xe hết niên hạn sử dụng...; đồng thời kiểm soát, chấn chỉnh và yêu cầu thực hiện 

nghiêm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đối với các cháu học sinh 

điều khiển xe mô tô, xe máy tham gia giao thông, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; 

đặc biệt cần tập trung xử lý hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi và chưa có giấy 

phép lái xe …; 

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an các huyện, thị xã, thành phố 

trong tỉnh tăng cường thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích 
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thước thùng xe, đặc biệt là việc kiểm soát tải trọng xe ngay tại các đầu nguồn hàng 

(như: cảng, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô…). 

2. Sở Giao thông vận tải: 

- Chủ động, tăng cường phối hợp triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe 

trên địa bàn bằng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và các thiết bị cân kiểm tra 

tải trọng xe đã được trang cấp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; 

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm các nội 

dung yêu cầu theo đúng lộ trình quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 

17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô 

tô, đặc biệt là quy định lắp camera giám sát trên xe ô tô kinh doanh vận tải; chở 

đúng tải trọng cho phép, đúng số người theo quy định, bảo đảm chất lượng dịch vụ 

vận tải và tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19; 

- Tổ chức kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước 

khi tham gia giao thông, nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn khi ngồi trên phương 

tiện; niêm yết các thông tin theo quy định, đặc biệt phía trong khoang hành khách 

của phương tiện chở khách phải niêm yết biển kiểm soát của phương tiện và số điện 

thoại của cơ quan chức năng để hành khách biết, phản ánh qua đường dây nóng; tiếp 

tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để có giải pháp quản lý chặt chẽ hoạt động 

của xe vận chuyển đưa đón học sinh; 

- Kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống biển báo hiệu giao thông, đặc biệt là các 

nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, hạn chế tầm 

nhìn; tăng cường lực lượng tổ chức bảo đảm giao thông, phân luồng hợp lý, hướng 

dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt,… 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo cấp 

huyện, thành phố, thị xã và các trường học có biện pháp giám sát, quản lý chặt chẽ 

đối với hoạt động đưa đón học sinh của đơn vị mình; yêu cầu Hiệu trưởng các 

trường học và phụ huynh không ký hợp đồng xe đưa đón học sinh đối với các 

phương tiện không đầy đủ các thủ tục theo quy định như: Đăng ký, đăng kiểm, 

giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu chạy xe,... 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tại cấp huyện, cấp xã (đặc biệt là các khu 

vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa) tăng cường tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm đối 

với các trường hợp vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt 

động vận tải như: chở quá tải, chở quá số người cho phép, điều khiển xe chạy quá 

tốc độ, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, người 

điều khiển vi phạm quy định về nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, vi phạm 

về thắt dây an toàn trên xe ô tô, … 

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học tăng cường giám sát, 

quản lý chặt chẽ đối với hoạt động đưa đón học sinh; kiểm tra, thông báo với các 
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cơ quan chức năng các trường hợp xe vi phạm chưa gắn phù hiệu chạy xe, hết hạn 

kiểm định để xử lý; yêu cầu Hiệu trưởng các trường và các cơ sở giáo dục đào tạo 

chỉ được ký hợp đồng vận chuyển với các đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp 

giấy phép kinh doanh vận tải, các phương tiện và đã được đăng ký, đăng kiểm, có 

phù hiệu chạy xe theo quy định.  

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tải trọng xe, 

thiệt hại do xe quá tải gây ra, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với 

người điều khiển và chủ phương tiện khi vi phạm quy định về tải trọng xe. 

- Trong thời gian tới nếu địa phương nào để xảy ra tai nạn giao thông do xe 

đưa đón học sinh trên địa bàn quản lý thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã 

phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.  

5. Các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới: 

Yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định có liên quan về kiểm định 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới; xử lý nghiêm các trường hợp 

nhân viên kiểm định không tuân thủ đúng quy trình, quy chuẩn kỹ thuật có liên 

quan trong kiểm định xe cơ giới theo quy định. 

6. Hiệp hội vận tải Hà Tĩnh: 

 Tăng cường công tác tuyên truyền các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện 

nghiêm túc các quy định về kinh doanh vận tải, chở đúng tải trọng cho phép, đúng 

số người theo quy định, bảo đảm chất lượng dịch vụ vận tải và tuân thủ nghiêm 

quy định về phòng, chống dịch Covid-19.  

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBATGTQG (báo cáo); 

- Bộ Giao thông vận tải (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP và PCVP Nguyễn Duy Nghị; 

- VP Ban ATGT tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, GT.                                                               

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

Nguyễn Hồng Lĩnh 
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