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CÔNG ĐIỆN
về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngày cuối đợt nghỉ Têt 

Nguyên đán Tân Sửu 2021
¥

CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUÓC GIA điện:
- Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Thông tin truyền thông;
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã 

Việt Nam;
- Chù tịch ủ y  ban nhân dân kiêm Trường ban ATGT tỉnh, thành phổ 
trực thuộc Trung ương;

Thực hiện nghiêm các chì đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp 
bảo đảm an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19, phục vụ 
nhân dân đón Tet Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết 
kiệm, các Bộ nạành, đoàn thể, cấp uỷ, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị và 
nhân dân đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, tình hình trật tự an toàn 
giao sau 5 ngày nghỉ Tet Nguyên đán Tân Sửu 2021 cơ bản được bảo đảm tốt, tai 
nạn giao thông đã giảm sâu cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị 
thương so với cùng kỳ nghỉ Tet Canh Tý, dịch vụ vận tải đã cơ bản đáp úng được 
nhu cầu đi lại của nhân dân. Tuy nhiên, tối ngày mồng 3 Tết (14/2/2021) đã xảy ra 
vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe mô tô tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 
làm 4 người chết và 1 người bị thương (nạn nhân đều là thanh, thiếu niên đồng bào 
dân tộc thiểu sổ và qua khám nghiệm ban đầu ch® tlaấy dầu sẻ nồng độ cồn trong 
cơ thể); tình trạng vi phạm nồng độ cồn điều khiển mô tô, xe máy, ô tô ờ khu vực 
ngoài đô thị, tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc vẫn còn nhiều. Bên 
cạnh đó đã phát sinh ô dịch Covid 19 tronậ người lao động tại Cảng hàng không 
Quốc tế Tân Sơn Nhất tạo áp lực rất lớn đối với công tác phòng chống dịch bệnh 
tại Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Đê bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và ngăn ngừa lây lan dịch bệnh 
Covidl9 trong hoạt động giao thông, vận trải trong 02 ngày còn lại của kỳ nghi Tết 
Nguyên đán Tân Sửu và thời gian tiếp theo, đồng chí Phó Thù tướng Thường trực 
Chính phủ - Chủ tịch ủy  ban ATGT Quốc gia đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan và 
ủy  ban nhân dân tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo thực 
hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bảo đảm an 
toàn giao thông gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19, phục vụ nhân dân đón 
Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, trong đó tập trung một số giải pháp sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành quy định 
pháp luật về TTATGT và phòng chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện nghiêm “Đã 
uống rượu, bia - không lái xe”; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô và Thông điệp 5K 
của Bộ Y tế trong phòng chống dịch Covid-19 (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng



2

cách, Không tập trung và Khai báo Y tế”. Đẻ nghị người dân, người tham gia giao 
thông phản ảnh kịp thời qua điện thoại đường dây nóng về tình hình ùn tẳc giao 
thông, các nguy cơ gây tai nạn giao thông về hạ tầng, phương tiện, nhừng hành vi 
vi phạm quy đinh về TTATGT và phòng chông dịch Covidl9 của người điêu khiên 
phương tiện vận tải công cộng, đơn vị kinh doanh vận tải.

2. Yêu cầu các đơn vị quản lý bên xe, nhà ga, sân bay, bên cảng.ề. và các 
đom vị kinh doanh vận tải tuân thủ nghiêm các chỉ đạo về phòng chống Covid, thực 
hiện ghi nhận, cung cấp thông tin về hoạt động của phương tiện, hành khách tham 
gia giao thông theo quy định pháp luật và yêu cấu của cơ quan chức năng; yêu cầu 
toàn bộ người lao động và hành khách thực hiện nghiêm khử khuân cá nhân, giữ 
khoảng cách, đeo khẩu trang suốt thời gian làm việc và tham gia giao thông.

3. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng 
chông dịch bệnh Covidl9, nhât là hành vi lái xe vi phạm quy định vê nông độ cồn, 
ma tuý, tôc độ; xe ô tô kinh doanh vận tải chở quá tài tTQQg vê hàng hoá, chờ quá 
sô người quy định, vận chuyên hàng cấm, nguy cơ ahảy, nổ; chủ phương tiện, 
người điều khiển, nhân viên phục vụ ừên phương tiện và người tham gia giao 
thông cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covidl9, đặc biệt là hành 
vi không đeo khâu trang khi tham gia giao thông.

4. Bố ừí phương tiện, người lái đủ tiêu chuẩn quy định, bảo đảm chất lượng 
dịch vụ vận tải và công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là trên các tuyến 
vận tải kêt nôi giừa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương. Bố trí lực 
lượng, phương tiện bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho nhân dân trở về 
nơi làm việc khi kết thúc kỳ nghi Tết Nguyên đán, nhất là các tuyến giao thông 
hướng vê Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; xử lý điều tiết, khắc phục kịp thời khi 
có sự cô, tai nạn giao thông, không đê ùn tăc giao thông kéo dài. Thực hiện nghiêm 
quy định ngừng thu phí, xả trạm cho phương tiện lưu thông khi xảy ra ùn tắc giao 
thông kéo dài tại các ừạm thu phí.

5. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân kiêm Trường Ban ATGT tình Tiền Giang chỉ 
đạo các cơ quan chức năng của tình phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư dự án BOT 
Trung Lương - Mỹ Thuận tổ chức giao thông hợp lý, an toàn ừong trường hợp phải 
phân luông và cho phép ô tô lưu thông tạm thời ừên tuyên cao tôc Trung Lương -  
Mỹ Thuận (ừong điêu kiện dự án chưa được nghiệm thu, bàn giao) để giải toả ùn 
tắc giao thông trên truyến Quốc Lộ 1A và các tuyến Quốc lộ trong khu vực; tuyệt 
đối không cho mô tô, xe máy lưu thông trên tuyến và không tổ chức cho xe ô tô 
lưu thông vào ban đêm./.

Noi nhận:
- Như trên;
- PTTg-Chu tịch ƯBATGTQG (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBATGTQG;
-Văn phòng Chinh phủ;
- Văn phòng TW Đảng;
- Bộ Y tế;
- Lưu: V Í.


