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CÔNG ĐIỆN 

Về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 

trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021  

____ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện: 

- Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo,  

  Thông tin và Truyền thông, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Báo Nhân Dân; 

- Đài Truyền hình Việt Nam; 

- Đài Tiếng nói Việt Nam; 

- Thông tấn xã Việt Nam. 

Năm 2020, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc quyết tâm 

thực hiện thành công mục tiêu kép là tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 và 

phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động kinh tế, xã hội, giao thông vận tải nội 

địa đang dần phục hồi và dự báo xu hướng sẽ tăng mạnh, đặc biệt trong dịp 

Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021, làm gia tăng 

nhu cầu vận tải hành khách, hàng hoá và mật độ phương tiện tham gia giao 

thông, tạo áp lực lớn lên kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông và dịch vụ vận tải. 

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho nhân dân vui đón dịp 

Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021, Thủ tướng 

Chính phủ yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các Bộ, ngành, các tổ 

chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện các nhiệm 

vụ, giải pháp sau: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, 

hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng, chống 

dịch Covid-19 khi tham gia giao thông cho người dân. Chú trọng vận động 

nhân dân thực hiện: "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; 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 
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đường sắt; mặc áo phao đúng quy định khi đi đò; rửa tay đúng cách và mang 

khẩu trang khi tham gia giao thông... Vận động người dân sử dụng phương tiện 

giao thông công cộng đi lại trong dịp nghỉ Tết và dự Lễ hội xuân. Cập nhật kịp 

thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trong dịp Tết và tại khu vực 

diễn ra Lễ hội xuân trong các bản tin thời sự. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh 

và cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện phổ biến và yêu cầu người lao động, học 

sinh, sinh viên tự giác chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông; chủ 

động phối hợp với các đơn vị vận tải tổ chức bán vé tàu xe trực tiếp cho công 

nhân, sinh viên và người lao động; bố trí thời gian phù hợp để người lao động, 

sinh viên nghỉ Tết và trở lại làm việc, học tập, giảm áp lực giao thông trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán. 

2. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy; đồng thời bảo đảm tuyệt 

đối an toàn phòng dịch Covid-19 cho lực lượng thực thi nhiệm vụ và người 

dân. Chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử phạt các hành vi: điều khiển phương 

tiện vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, ma túy; đi không đúng phần 

đường, làn đường; dừng, đỗ phương tiện trái phép; không đội mũ bảo hiểm khi 

đi mô tô, xe gắn máy; không nhường đường cho xe ưu tiên; đi vào làn đường 

khẩn cấp; vi phạm khi qua đường ngang; chở quá tải trọng, quá số người quy 

định; không có Giấy phép lái xe, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn; phương 

tiện không đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không trang 

bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm... Tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết 

bị giám sát hành trình của xe ô tô để kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi 

phạm, đối tượng tập trung kiểm tra, xử lý là người điều khiển xe ôtô chở 

khách, ôtô chở hàng hóa… Cương quyết ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ 

tập gây rối trật tự công cộng, trấn áp mọi hành vi chống người thi hành công 

vụ. Tiến hành kiểm tra việc thưc hiện quy định pháp luật về bảo đảm an ninh, 

an toàn hàng không, an toàn giao thông tại bến khách ngang sông, bến tàu chở 

khách du lịch, trên các tuyến, luồng đường thủy phức tạp.  

3. Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu 

cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và 

Lễ hội xuân 2021; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chấp 

hành đầy đủ các quy định của pháp luật về TTATGT, đồng thời tuân thủ 

nghiêm ngặt các quy định và chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid -19, đặc biệt 

là tại các đầu mối giao thông chính, trên phương tiện vận tải hành khách công 

cộng, cũng như đội ngũ người điều khiển và nhân viên phục vụ trên phương 

tiện. Có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đảm bảo an toàn 

phòng dịch, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, không để hành khách không 

kịp về quê ăn Tết do thiếu phương tiện; giảm thiểu tối đa tình trạng chậm, huỷ 

chuyến; xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định. Cương quyết không 

để phương tiện vận tải, người điều khiển, nhân viên phục vụ và hành khách 

không tuân thủ quy định phòng dịch Covid-19 tham gia giao thông.  
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4. Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng 

giao thông; khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở do mưa lũ 

gây ra; rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, thiết bị cảnh báo phản 

quang tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong 

hẹp, tầm nhìn hạn chế tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực hiện thu 

phí đường bộ không dừng, chủ động mở trạm, tạm dừng thu phí để giải tỏa 

phương tiện khi xảy ra ùn tắc tắc giao thông; xử phạt nghiêm đối với các 

phương tiện không đủ điều kiện đi vào cửa thu phí điện tử không dừng (ETC) 

gây ùn tắc giao thông theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông 

báo số 150/TB-VPCP ngày 02 tháng 12 năm 2020. Các đơn vị thi công và bảo 

trì kết cấu hạ tầng, tăng cường hướng dẫn, bảo đảm giao thông, có biện pháp 

khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố về hạ tầng; hoàn thành công tác nâng cấp, 

sửa chữa, bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm, trong đô thị và trả lại lòng 

đường phục vụ giao thông trước ngày 30 tháng 01 năm 2021. Có phương án tổ 

chức, điều tiết, phân luồng giao thông; bố trí lực lượng kịp thời giải tỏa khi 

xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông, không để phát sinh ùn tắc kéo dài, nhất là 

trong ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ Tết trên các tuyến trục chính ra vào 

trung tâm thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; các tuyến kết nối với 

các đầu mối giao thông trọng điểm (nhà ga, sân bay, bến cảng…) và khu vực 

tổ chức Lễ hội xuân. 

5. Chỉ đạo các Sở Y tế và cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước thực 

hiện ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng nhân lực, phương tiện, trang thiết bị y tế, 

thuốc chữa bệnh và nguồn máu dự phòng, dịch truyền để đảm bảo khả năng 

cao nhất trong việc cấp cứu, điều trị nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu 

thiệt hại về người.  

6. Có phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả khi phát sinh tình huống có 

người nhiễm virus Covid-19 tại các đầu mối giao thông và trên phương tiện 

vận tải công cộng. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm 

trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng thiếu kiểm soát trong phòng, chống 

dịch Covid-19, dẫn đến làm lây nhiễm dịch bệnh trên các phương tiện giao 

thông hoặc địa bàn thuộc phạm vi quản lý.  

7. Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện 

thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình 

hình TTATGT, phối hợp giải quyết, khắc phục kịp thời các sự cố, tai nạn giao 

thông; niêm yết đầy đủ các thông tin về phòng, chống dịch Covid-19 tại các 

đầu mối giao thông (bến xe, nhà ga, sân bay, bến cảng…) và trên các phương 

tiện vận tải công cộng. 

8. Đề nghị các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương chủ 

động phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia cảnh giới, hướng dẫn giao 

thông, tổ chức chốt gác tại các điểm có nguy cơ cao về tai nạn giao thông, nhất 

là tại các vị trí đường ngang, lối đi dân sinh, lối đi tự mở qua đường sắt có 
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nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn; phối hợp với lực lượng 

chức năng tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông thực hiện nghiêm 

các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

9. Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện công điện, bảo đảm kịp 

thời, hiệu quả. Thực hiện báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Công điện 

về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trước ngày 20 tháng 02 năm 2021 để 

tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.  

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Các Bộ: QP, KHĐT, TC, XD, LĐTB&XH; 

- Các thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia; 

- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg,  

  TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, NC, KTTH,  

  QHĐP, KGVX; 

- Lưu: VT, CN (2) pvc. 

 KT. THỦ TƯỚNG 

 PHÓ THỦ TƯỚNG 

 
 

Trương Hòa Bình 
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