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V/v triển khai thực hiện Kết luận
của Phó Thủ tướng TT Chính phủ tại HN
tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2021
và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở
Thực hiện văn bản số 09/TB-VPCP ngày 10/01/2022 của Văn phòng
Chính phủ và công văn số 35/UBND-VP4 ngày 17/01/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Ninh Bình về việc Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực
Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại
Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021 và triển
khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị căn
cứ chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện các nhiệm vụ trong Năm An toàn
giao thông (ATGT) năm 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn
gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19” với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh
mạng của người tham gia giao thông”, trong đó tập trung thực hiện một số
nhiệm vụ như sau:
1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là
tăng cưởng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày
01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đầy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số
18 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn
tắc giao thông.
2. Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và cách quy
định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT, nhằm áp dụng kịp thời, hiệu
quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn.
3. Tiếp tục rà soát, phối hợp xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn
tai nạn giao thông, xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý
hoạt động lấn chiếm tuyến luồng hàng hải, đường thủy nội địa trong phạm vi
quản lý (nếu có).
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4. Tích cực xây dựng văn hóa giao thông an toàn; đổi mới công tác tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT theo hướng lấy
thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng
xã hội và hạ tầng số.
5. Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự
ATGT và phòng, chống dịch bệnh trong giao thông vận tải; đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin; bảo đảm khả năng kết nối khi sử dụng các cơ sở dữ liệu
giữa các ngành và cơ quan chức năng trong thực thi pháp luật và chia sẻ phục vụ
công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nghiên cứu
khoa học về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
6. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục
hậu quả tai nạn giao thông; các cá nhân chủ động nghiên cứu, học tập bổ trợ
các kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cơ bản xử lý các tình huống bất ngờ
xảy ra.
Trên đây là một số nội dung triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ
tướng TT Chính phủ tại HN tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2021 và
triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các
đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
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- BBT Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT-VP.
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